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GABINETE DO PREFEITO 
 
 
 
      
LEI Nº 1.797 de 12 de maio de 2017.    

 

 
 

Ementa: Dispõe sobre alterações na Lei 
Municipal nº 972/05, que versa sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos do 
Magistério – PCCV, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE 
ABREU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ 
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE 
LEI:  

 

 
Art. 1º – Fica alterado o art. 36 da Lei Municipal nº 972/2005, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 
Art. 36 - A Gratificação por Valorização e Assiduidade – GVA, se destina a 

remunerar o Professor, o Auxiliar de Creche e o Agente de Creche em efetivo 

exercício na rede municipal de ensino que: 

 
I - Não apresentar falta, inclusive justificada, no mês de referência do ponto, 

considerando-se também a presença em atividades pedagógicas propostas pela 

unidade Escolar e/ou pela SEMED; 

 
II - Não apresentar débito de documentos pertinentes às atividades, tais como 

relatórios, softwares de Gestão e Educativos e outros relativos à sua atividade 

funcional, determinados pela SEMED ou pela Direção da Unidade Escolar; 

 
§ 1º - A Gratificação por Valorização e Assiduidade será concedida após avaliação 

mensal, por solicitação do chefe imediato, indicada na ficha de ponto, e seu valor 

será proporcional a 20% (vinte por cento) do vencimento – base, desde que 

cumpridas as exigências enumeradas neste artigo. 
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§ 2º - A gratificação será suspensa: 

 
I - Se houver interrupção de suas atividades por qualquer circunstância, inclusive 

nas hipóteses de licença médica, atestado médico e outra concessão que 

comprometa a produtividade do trabalho pedagógico, exceto licença gestação, 

licença paternidade e licença prêmio e 1 (uma) falta justificada mediante atestado 

médico por mês, limitando-se esta última hipótese a 6 (seis) meses consecutivos); 

 
II - Durante o período das férias se o servidor não cumprir o determinado no inciso 

I do caput deste artigo no mês anterior. 

 
§ 3º - O percentual da gratificação não poderá ser incorporado ao vencimento em 

atividade e não servirá de base para cálculo de outras gratificações, sendo 

incorporada quando da concessão da aposentadoria desde que o Professor, o 

Auxiliar de Creche e o Agente de Creche comprovem o recebimento por 8 (oito) 

anos ininterruptos ou 10 (dez) anos alternados. 

 
§ 4º - A gratificação incidirá para cálculo do 13º salário, 1/3 de férias, desconto de 

imposto de renda, previdenciário e outros descontos, integral e/ou parcial, 

considerando o período percebido pelo servidor. 

 
 
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio público, 

revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 02 de maio de 2017. 
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